NOTÍCIAS
Ministério Provincial da Fazenda

Tornar o seguro de automóvel mais econômico para os
motoristas de Ontário
Província tem como meta reduzir as tarifas em 15% em média
NOTÍCIAS

23 de agosto de 2013

Ontário está agindo para proteger os consumidores e ajudá-los a economizar em seguros de
automóveis através de sua Estratégia de Redução de Custos e Tarifas de Seguros de
Automóveis.
Dentro dos próximos dois anos, Ontário pretende reduzir tarifas de seguros de automóveis de
15% em média, com uma redução média de 8% até agosto de 2014. Para alcançar essa meta, a
Província:







Dará poderes para a Superintendência de Serviços Financeiros para exigir que as
seguradoras recadastrem suas tarifas
Continuará a combater as fraudes, incluindo com o credenciamento de clínicas de saúde
que atendem as seguradoras
Reduzirá custos imprevistos tornando as Diretrizes da Superintendência vinculante aos
benefícios de sinistros
Estudará outras iniciativas de redução de custos, incluindo a supervisão do setor de
guinchos e das práticas de consertos em casos de colisões
Continuará a exigir das seguradoras descontos para consumidores que tenham histórico
de condução segura
Ajudará a garantir que todas as regiões de Ontário se beneficiem da redução de custos

Além disso, o governo agirá e tomará todas as medidas necessárias para alcançar uma redução
média de 15% das tarifas.
Essas medidas se somarão às reformas anteriores que estabilizaram as tarifas de seguros e são
parte do plano do governo de garantir um sistema de seguros de automóveis justo e econômico
para os nove milhões de motoristas de Ontário e para ajudar a todos em suas vidas cotidianas.
CITAÇÃO
"O governo tem um plano prático para proteger os consumidores e ajudá-los a economizar em
seguros de automóveis. Trabalhamos arduamente para reduzir os custos do sistema e
continuaremos a agir para ajudar a garantir que tais economias sejam repassadas para os
consumidores."
— Charles Sousa, Ministro Provincial da Fazenda
SUMÁRIO


Para garantir uma maior transparência e prestação de contas, especialistas independentes
farão relatórios da rapidez com que as economias são repassadas aos consumidores e
sobre a eficácia do mercado em fornecer prêmios de baixo custo para os consumidores.



A Estratégia de Redução de Custos e Tarifas de Seguros de Automóveis foi lançada no
Orçamento de Ontário de 2013.



Com as medidas estabelecidas, o governo espera que o relatório da Comissão de Serviços
Financeiros de Ontário de janeiro de 2014 demonstre uma redução de tarifas aprovadas de
3% a 5%.



Incentiva-se os consumidores a procurar outras maneiras de reduzir ainda mais as tarifas
comparando diferentes fornecedores e analisando as apólices das seguradoras, já que
podem haver descontos adicionais por coisas como o uso de pneus de inverno, cursos
reconhecidos de treinamento de motoristas, compra conjunta de seguro residencial e
veicular ou segurar todos os carros com a mesma seguradora.



Além da Estratégia de Redução de Custos e Tarifas de Seguros de Automóveis, o Exmo. Sr.
J. Douglas Cunningham foi nomeado para liderar uma revisão do sistema de resolução de
litígios de seguros e fazer recomendações para mudar o sistema atual.

MAIS INFORMAÇÕES
Saiba mais sobre a história do seguro de automóveis em Ontário.
Leia como as tarifas de seguros de automóveis são estabelecidas em Ontário.
Use estas dicas para economizar ao contratar o seu seguro.
Leia as publicações trimestrais de taxas de Ontário.
Leia sobre o Exmo. Sr. J. Douglas Cunningham.
SOMENTE PARA CONSULTA DE MÍDIA:
Andrew Chornenky, Gabinete do Ministro (Minister’s Office),
416-325-8679
Marc Pichette, Ministério Provincial da Fazenda (Ministry of Finance),
416-314-1587
Para consultas do público, ligue para 1-800-337-7222
(disque-grátis somente em Ontário)

